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Finálová radost v Torontu
V sobotu se konala na druhé straně zeměkoule – v kanadském Torontu soutěž Mistrovství
světa v tanečním sportu kat. Senior II standardní tance, kde nás reprezentovaly 2 taneční
páry. Pár Ivo Šimáček – Kateřina Bendová postoupil až do finále a v konkurenci 81 párů
obsadil skvělé 6. místo, pár Miloslav Mareška – Lenka Marešková skončil 16.
Výsledek našich reprezentantů lze rozhodně
označit za velký úspěch. Obou párů jsme se
samozřejmě nemohli nezeptat na pocity, zážitky
a spokojenost s výsledkem.
Pár Ivo Šimáček – Kateřina Bendová odjížděl do
Toronta v pozici trojky ve světovém tanečním
žebříčku. „Naším cílem bylo finále, toho jsme
dosáhli a jsme s ním velice spokojení,“ shodli se
jednoduše Ivo s Kateřinou. „Je těžké na takových
soutěžích uspět a nám se to povedlo. Atmosféra byla úžasná. Diváci halu naplňovali ovacemi a
spontánním vyjádřením svých pocitů.“ V hale se
pohybovalo spoustu českých diváků. „Bylo zde mnoho
Čechů žijících v Kanadě. Pořadatelé byli skvělí a chceme
jim tímto poděkovat. Oba jsme naplněni kladnými
emocemi a pocitem dobře odvedené reprezentace.“
My za skvělou reprezentaci děkujeme a gratulujeme.
I Miloš a Lenka Mareškovi byli spokojení. „Bylo to naše
druhé mistrovství světa a musím uznat, že jak Olomouc,
tak Toronto byli organizačně na velmi vysoké úrovni.
Krásná hala, velké zázemí, dárek pro každého startujícího
a co mne překvapuje nejvíc, plno fandících diváků již od
rána. To se bohužel s Olomoucí srovnat nedá,“ zhodnotil
poslední dvě vrcholné soutěže Miloš Mareška.
Byli jsme zvědaví i na spokojenost a naplnění cílů.
„Populisticky řečeno „chtěli jsme si dobře zatancovat“. Ale
vážně… Moc jsme chtěli být v semifinále. A to moc bylo asi
špatně. Zatímco první kola se mi tancovala s lehkostí čtvrtfinále poznamenala nervozita, která
byla bohužel vidět i navenek. Když jsme zjistili, že jsme mezi postupujícími nebyli, zavládlo
nejdřív opravdu velké zklamání. Tanečně už na to máme a když jsem viděl obsazení semifinále,
tak jsme tam mohli být také. Pak si člověk uvědomí, že na minulém mistrovství byl až 44 a za rok
posun do Top 24, to už není tak strašné. No a když člověk pak vidí konečné výsledky, 16. místo je
vlastně super. Vždyť světové ranklistové 1, 2, 4 se nedostali ani do finále a další páry z top 10
také neprošly do semifinále. O to větší úspěch je finále, kam se dotančili naši kamarádi Ivoš
s Katkou. Je to vrchol půlsezóny. Kdyby mi někdo před čtyřmi lety řekl, že poletím do Kanady
na Mistrovství světa, řekl bych mu, že se zbláznil. Tancovat jsme začali jen pro to, abych zhubl.
Bojujeme na parketě s lidmi, kteří tancují 20 – 30 let téměř bez přestávek a mám k nim velký

respekt. S našimi natancovanými sedmi lety a mezi nimi
23 let trvající přestávkou jsme vlastně hodně spokojeni
s tím, kde už dnes jsme a jak se stále zlepšujeme. Takže
na každé soutěži, kde se nám podaří takového borce
porazit, máme obrovskou radost. Tady se jich podařilo
porazit celá řada, včetně těch, kteří nám doposud unikali.
A další jsou na řadě. Musím říct, že prožíváme každou
soutěž, každé kolo a je to takový hnací plyn, proč
trénovat doslova každý den,“ uzavřel hezkými
motivačními slovy Miloslav Mareška.
Ještě jednou oběma párům děkujeme za reprezentaci, gratulujeme k výkonům i výsledkům
a přejeme spoustu další radosti z tance.

